Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄKID01, Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 högskolepoäng
Chinese 1 with Subject Specific Didactics, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-03-19 att gälla från och med 201803-19, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska, Kinesiska och Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna definiera och exemplifiera de grundläggande dragen i rikskinesiskans
syntax,
• kunna redogöra för det kinesiska skriftsystemets struktur och historiska
utveckling,
• kunna redogöra för grundläggande metoder och begrepp som är relevanta för
inlärning av kinesiska,
• kunna redogöra för de mest vanligt förekommande syntaktiska felen i kinesiska
hos svenska studenter,

Färdighet och förmåga
• kunna göra sig förstådd på grundläggande talad rikskinesiska,
• utan hjälpmedel kunna använda grundläggande och mer avancerade
grammatiska konstruktioner i text,
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• på grundläggande nivå kunna reflektera över didaktiska processer i en
undervisningssituation i ämnet kinesiska,
• på grundläggande nivå kunna identifiera och korrigera de mest vanligt
förekommande syntaktiska felen i kinesiska hos svenska studenter,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna reflektera över sin utveckling i rikskinesiska samt identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap,
• kunna reflektera över kulturella skillnader och likheter såsom dessa manifesteras i
källspråk och målspråk,
• kunna reflektera över sin utveckling i rikskinesiskans ämnesdidaktik samt
identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Kursens innehåll
Kursen behandlar genom textläsning och olika slags övningar huvuddragen i kinesisk
syntax ur ett kontrastivt perspektiv. Den skriftliga språkfärdigheten tränas främst
genom återkommande övningar där aktuell grammatik står i fokus. Den muntliga
språkfärdigheten tränas dels genom samtal kring aktuella läromedelstexter och dels
genom diskussioner kring vardagliga teman. Under hela kursens gång tränar
den studerande sin läsförståelse genom läsning ur en längre text som är avpassad för
denna nivå. Under den ämnesdidktiska delkursen introduceras olika didaktiska
arbetssätt och den studerande får därefter ta del av olika gymnasielärares
erfarenheter och problem vid undervisning av kinesiska. Därpå väljs ett
problemområde som behandlas i en kortare uppsats med utgångspunkt i
ämnesdidaktisk litteratur.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Textkurs 1, 7,5 hp
Delkurs 2: Konversationskurs 1, 5 hp
Delkurs 3: Textkurs 2, 7,5 hp
Delkurs 4: Konversationskurs 2, 5 hp
Delkurs 5: Ämnesdidaktik för kinesiska 1, 5 hp

Kursens genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar inom ramarna för
delkurserna 1-4. Inom ramarna för delkurs 5 ges undervisningen i form av
föreläsningar, gruppövningar och seminarier med obligatorisk närvaro vid
gruppövningarna (2-3 stycken) och seminarierna (2-3 stycken).

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom en salstentamen.
Delkurs 2 examineras genom muntligt prov.
Delkurs 3 examineras genom en salstentamen.
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Delkurs 4 examineras genom muntligt prov.
Delkurs 5 examineras genom en hemtentamen och 1-2 inlämningsuppgifter.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på delkurs 1, 3, 4 och 5.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Kinesiska
3 eller Engelska B, Samhällskunskap A, Kinesiska steg 3 (områdesbehörighet 6C/A6C)

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensam med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Text Study 1
2. Conversation 1
3. Text Study 2
4. Conversation 2
5. Subject Specific Didactics for Mandarin Chinese 1
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Prov/moment för kursen ÄKID01, Kinesiska 1 med ämnesdidaktik
Gäller från H17
1801 Textkurs 1, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1802 Konversationskurs 1, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1803 Textkurs 2, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1804 Konversationskurs 2, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1805 Ämnesdidaktik för kinesiska 1, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

